
San Carlos 27 Febrer 1973 
 
 
Volgut germà: Soc a San Carlos, un parell de dies per arreglar coses, doncs de avans 
de Nadal que no aviem estat i com Pau no pot venir era forçós que jo vingués. 
Procuraré arranjar-ho de manera que d’aquí endavant no tinguésim tants mals de cap 
a la terra. Jo tinc el projecte de arrenar-ho tot, doncs actualment jo no puc fer com 
avans de anar i venir perquè Pau requereix vigilància, doncs torna a tenir lleugers 
dolors a pesar del seu règim rigurossisim i descans. No crec que es lliuri de la 
intervenció a la fi. La tia Lola, que és lliure com un aucell, s’ha quedat a casa per lo 
que he pogut venir aquí. Estic ocupadísima fent gestions; voldria arrendar-ho tot, però 
a uns anys límit. De moment també tinc feina per convèncer a Pau, trobar un llogater 
solvent i que pagui una cosa potable; veurem si tinc sort. Com veus, actualment de 
venir uns dies, cada vegada més difícil i creume que m’auria fet gran ilusió. Cuan 
vindreu escriume els vostres projectes, per arreglar les nostres vacances si és que en 
podem tenir enguany. Tot el vostre programa d’istiu escriumel a Princesa, doncs 
llavors jo ho combinaré com l’any pasat vareig arreglar-ho, segons lo que fesiu 
vosaltres. Realment lo de Pau és un gran contratemps. Ara estic sentada a l’estació de 
Amposta esperant el tren per anar a B. i aquí contesto la teva carta de Princesa. 
 
Estic contentísima del regal teu de Priscilla, doncs a través d’ell hi ha molta estimació 
per part d’ella. Vol dir què pensa ella, i que pensa amb tu, i lo que et pot descansar etc 
etc. Jo la tinc en un gran concepte, i cada cosa que fa la trobo molt bé. Quina llàstima 
no l’avesis conegut 15 anys avans! I penso molt sovint. Cuanta poesia en un màquina 
de rentar! Suposo auràs rebut la carta de Pau i la meva parlan dels contes teus. Crec 
que tens de deixar a Renée que pagui ella lo de Jaume i veuràs com llavors [farà?]; 
com el Setembre no està lluny pensarà que no podrà ella sola i es decidirà. No vull 
pensar en el teu problema, ja en parlarem cuan ens veurem. De totes maneres cal dirli 
que no pensi que tu pots pagarli un apartament de preu, sinó econòmic (que comenci 
a pensar). Pensa-ho tot avans no torni a portarte a la ruïna. Escriuré a Priscilla 
mentres abraçades de part meva. No tardis en escriure lo de les vacances. Un munt 
de abraçades de la teva germana 
 
[Signatura] 
 
 
Arriba el tren 
 


